
ZPRÁVA DELEGÁTA KOMISE MLÁDEŽE Z TURNAJE FINAL FOUR ČR U19 

26. -28. 4. 2013, SH Folimanka Praha 

 

Představení družstev (hlavní trenér): 

USK Praha (Jachan Petr) 

BK Loko Plzeň (Forst Václav) 

BK Pardubice (Zdobinský Oldřich) 

BCM Nymburk (Beneš Pavel) 

 

Rozpis utkání a výsledky: 

1) pátek:   USK Praha-Loko Plzeň 57:70 (14:16,28:38,44:59) 

                    BK Pardubice-BCM Nymburk 69:85 (19:20,38:46,52:68) 

2) sobota:   BK Loko Plzeň- BK Pardubice 71:89 (24:24,44:44,56:68) 

                    BCM Nymburk-USK Praha 56: 70 (12:19,23:41,44:53) 

3) neděle:  BCM Nymburk-BK Loko Plzeň 86: 57 (21:18,43:29,62:48) 

                    USK Praha-BK Pardubice 76:55 (19:12,42:27,58:38) 

Statistiky jednotlivých utkání jsou k nalezení na webových stránkách české basketbalové federace: 

http://www.cbf.cz/souteze/rozpis-utkani/rozpis_2118.html 

 

Pořadí na turnaji F4: 

1. místo - USK Praha                                       

2. místo - BCM Nymburk 

 3. místo - BK Pardubice 

 4. místo - BK Loko Plzeň 

 

Hodnocení jednotlivých družstev: 

USK Praha: 

• z útočného pohledu, tým z nejlepší přechodovou fázi na útočnou polovinu, všichni hráči 
včetně hráčů z lavičky měli určené role a byli s ní ztotožněni. 



• velkou devizou byla výborná fyzická připravenost hráčů z perimetru Feštra, Nemčoka a 
Křivánka, milým překvapením byli výkony Pavla Grunta, standardní výkony podával Daniel 
Truhlář. 

• v zápase proti týmu BK Plzeň doplatili na absenci střelce z větší vzdálenosti (Šafarčík) a 
nezdarem v tomto zápase nabídli recept pro zbylá družstva jak hrát proti USK. 

• trenér P. Jachan forsíroval osobní obranu na půlce hřiště, kterou kombinoval s celoplošným 
osobním pressem, jako jediný tým USK nehrál zónovou obranu, ani jinou formu obrany nežli 
osobní obranu. 

• na klíčové hráče soupeře v dolním postavení (Heinzl, Peterka)zesilovali jejich krytí menšími 
hráči, což se jim v obou případech dařilo a v zásadě tyto hráče eliminovali. 

• celkový dojem z hry USK působil konzistentně a zaslouženě obhájili titul přeborníka ČR 

  

BCM Nymburk: 

• hráči Nymburka se prezentovali asi nejpestřejším útokem.  Věděli, jak a co chtějí hrát na 
útočné polovině, dobře uvolňovali do dolního postavení svého nejlepšího vysokého hráče 
(Heinzla). 

• využívali „pick and roll“ z prostředního a postranního koridoru s následnou clonou na 
rollujícího hráče, tato jejich kombinace byla asi ze všech nejefektivnější. 

• v podobě hráče Stegbauera vytáhli „žolíka“, který rozložil zónovou obranu Plzně již v úvodu 
zápasu a de facto udělal tento zápas. 

• v defenzivě kombinovali osobní obranu, kde řešili clonu na míč předskokem a návratem ke 
svému originálnímu hráči se zónovou obranou 2-3 

• po TH nebo při snaze o zvrat v utkání používali zónový pressing 2-2-1(2-3) na ¾ hřiště, po 
překonání první linie návrat do 2-3 zóny, tato varianta se jevila efektivnější zejména v zápase 
proti USK. 

• pocit z celkového vystoupení byl pozitivní, pravděpodobně nejpropracovanější předzápasové 
rozcvičení a na rukopisu trenérů Nymburka bylo vidět, že sledují nejmodernější trendy 
(Žalgiris Kaunas – kouč Plaza) 

 

BK Pardubice: 

• jejich útočné kombinace byly založeny na co nejrychlejším přechodu do útoku a preferece hry 
1 na 1 tria hráčů Šoula, Škranc a Peterka. 

• jako nejmladší družstvo na turnaji měli občas problém s organizací hry na útočné polovině 
(špatná volba střeleckých pozic), bylo to dáno také tím, že družstvo je poskládáno 
z výborných atletů a trenér Zdobinský je nechal hrát volnější hru. 

• tým Pardubic postrádal ve svém prvním utkání M. Peterku a bylo znát, že jim chyběl v pokrytí 
situace clony na míč. Myslím, že nevyřešení této činnosti je stálo vítězství s Nymburkem. 



• svoji výbornou atletičnost demonstrovali v zápase proti USK v pasáži mezi 15. až 19. minutou 
prvního poločasu, která mně osobně se líbila nejvíce na celém turnaji (oboustranně výborný 
basketbal). 

• z pohledu trenéra U20 mně zaujal J. Cejpek, kterého zveme i na VT na Spartě a jsem zvědav 
na herní vývoj hráče Půlpána. 

 

BK Loko Plzeň: 

• tým Plzně se v převážné většině turnaje prezentoval kvalitní zónovou obranou 2-3, kde 
v první linii velice dobře četli hru oba hráči a absolutní dominantnost v zadní řadě obstaral K. 
Aušprunk (komunikací i doskokem). 

• bohužel hráčům Plzně došli fyzické síly ve 2 zápase proti Pardubicím (44:44) a tento zápas 
prohráli stejně jako následující 

• v útoku využívali clonu na míč ze všech koridorů zejména dvojice Kozina + Aušprunk, kde 
druhý jmenovaný rolloval i pop-outoval, takže obrana dost často chybovala, druhá klíčová 
kombinace byla založena na spolupráci „high-low“, kde opět finalizoval zakončení Aušprunk. 

• nejužší rotace nedovolila trenérům jakoukoliv jinou změnu ani v útoku a ani v obraně, ale byl 
vidět velký entuziasmus celého týmu, bohužel ne vždy to stačí na dosažení úspěchu (po 
prvním utkání možnost dosáhnout na medaile). 

 

Závěr: 

o v této kategorii jsou již hráči ve všech 3 výběrech (U18, U19,U20) ale zajímavé bude sledovat 
vývoj hráčů: Jarolín Tomáš, Bakule Jan, Půlpán Viktor, Škranc David, Svoboda Matěj 

o rozhodčí neřešili v zásadě žádný velký problém v průběhu celého turnaje a můj názor je, že 
celý turnaj odpískali na velmi slušné úrovni. 

o o organizaci bylo mluveno již dost, takže můžu jenom potvrdit, že průběh celého F4 byl bez 
závad a spolupráce s pořadateli byla bezproblémová. 

o potěšujícím faktem byla návštěvnost, která byla určitě vyšší, než se dalo očekávat. 

o nemohu opomenout skutečnost, že všechny družstva na F4 ČR, hráli v úzké rotaci a to by 
mělo být hnacím motorem do další práce a apel na všechny trenéry ať nepodřizují svoji hru 
výsledkům, ale ať dají možnost hry co nejširšímu okruhu hráčů. 

 

Mgr. Miroslav Marko 

Trenér reprezentace mužů U20 


